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Valmistaudu Windows 10:n
vaivattomaan käyttöönottoon
HP:n konfigurointi- ja käyttöönottopalvelut:
PC Image Design and Build -palvelu Windows 10:lle
Anna HP:n suunnitella ja konfiguroida Windows 10 -levykuvat eli
imaget uusille tai nykyisille tietokoneillesi, jotta voit itse keskittyä
tärkeämpiin asioihin.

Nauti nopeasta ja helposta
päivityksestä

Palvelun etuja lyhyesti:
• Voit keskittyä ydintoimintaasi tuhlaamatta
aikaa järjestelmäsi valmistelemiseen
käyttöönottoa varten
• Tarpeidesi mukaan räätälöity uusi levykuva

Windows 10:een päivittäminen alkaa
arvioinnilla ja strategian laadinnalla. Vaikka
Windows 10 tarjoaa organisaatiollesi useita
ominaisuuksia ja mahdollisuuksia, sen
asentaminen ja konfiguroiminen uusille ja
nykyisille tietokoneillesi voi olla vaikeaa ja
aikaa vievää. Se voi viivästyttää tärkeiden
tehtävien hoitamista ja heikentää
henkilöstösi tuottavuutta.
Tästä syystä HP on kehittänyt PC Image Design
and Build -palvelun Windows 10:lle. Palvelu
perustuu arviointi- ja strategiavaiheessa
tehtyyn pohjatyöhön sekä HP:n sovellusten
muutospalveluihin. Osana palvelua HP luo
asennetusta ohjelmistosta yksilöllisen
levykuvan, joka on räätälöity sinun tarpeisiisi.
Sen jälkeen päivitys voidaan tehdä HP:n
etäpalveluna tai käyttöliittymän paikallisena
päivityspalveluna, jossa uusi levykuva
ladataan nykyisille tietokoneillesi. Lisäksi
voimme ladata jo tehtaassa uuden levykuvan
uusille tietokoneillesi, mikä säästää IT-osastosi
aikaa ja auttaa sinua keskittymään
ydinliiketoimintasi hoitamiseen.

Selkeä viestintä ja odotukset
HP arvioi yhteistyössä kanssasi kaikki
tarvittavat toimenpiteet, niiden edellytykset
ja sopii kanssasi toimitusaikataulun. Sitten
laadimme organisaatiosi tarpeiden mukaisen
suunnitelman, joka kattaa projektin tehtävät,
riippuvuudet ja resursoinnin.

Varma yhteensopivuus
PC Image Design and Build -palvelu edellyttää
sovellusten muutospalveluja, jotta sovelluksesi
ovat varmasti täysin yhteensopivia uuden
Windows-käyttöjärjestelmän kanssa.
Suunnittelemme arviointivaiheessa luodun
sovellusluettelon avulla sovellusten korjausja testaustoimenpiteiden aikataulun.
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Seuraavat vaiheet
HP tunnistaa arviointivaiheessa kerätyn kartoitustiedon avulla kaikki infrastruktuuri- ja
järjestelmäpäivitykset, jotka ovat tarpeen saumattoman siirtymisen takaamiseksi.

Palvelun tärkeimmät ominaisuudet
HP-palvelun sisältö:
• Palvelun suunnittelu
• Käyttöönottosuunnitelma
• Sovellusten priorisointi

Muutokseen valmistautuminen
Lopuksi suunnittelemme levykuvat ohjelmistoista sekä toimituspaketit konfigurointitietoineen,
jotta voit siirtyä Windows 10:een. Lisäksi HP varmistaa toteutettavuuden käyttäjien ja sovellusten
osalta, jotta ratkaisu ja käyttöönotto toimivat odotusten mukaisesti ja uuteen käyttöjärjestelmään
siirtyminen sujuu ongelmitta.

• Sovellusten korjaaminen
• Infrastruktuurin/järjestelmän muutokset
• Levykuvat käyttöjärjestelmästä

Voit tilata PC Image Design and Build -palvelun Windows 10:lle joko
palvelutuotteena tai palvelusopimuksena.

• Toteutettavuuden varmistaminen

Lue lisää osoitteesta
hp.com/go/configureanddeploy

Tilaa uusimmat päivitykset osoitteesta
hp.com/go/getupdated
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